VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON
2. TERMIN 2017

Rydd en strand eller ei elv!
Har du planer om å rydde en strand? På gjenvinningsstasjonene
på Mjåvann og i Sørlandsparken samt i Byhallen i Kristiansand
kan du hente gratis søppelsekker og hansker. Det du rydder kan
leveres gratis til Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Si i fra at
avfallet er fra strandrydding, oppgi navn og telefonnummer og du
er automatisk med i vårt store Strandryddingslotteri, med gevinster
hver måned gjennom hele året! Mer informasjon om strandrydding:
avfallsor.no/strandrydding
Takk for at du bidrar til renere strender!

Hytterenovasjon
Hytterenovasjon faktureres kun 1 gang per år, og det er nå i 2. termin.
Hytterenovasjon innføres i Vennesla fra 1. juli 2017 og faktureres 3.
termin. For nærmeste hyttepunkt, se www.sortere.no. Skriv
kommunenavnet i søkefeltet, og du får opp hyttepunkt og returpunkt
i kommunen.

Har du ikke mottatt bioposer?
Abonnenter som betaler for brun dunk til bioavfall, dvs mat- og
hageavfall, får utdelt bioposer én gang i året. Bioposene skal være
mottatt før 1. mai og betales på vedlagte faktura. Meld fra snarest og
innen 1. juli, dersom du likevel ikke har fått bioposer.
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Salg av jord og kompost
Gjenvinningsstasjonene selger jord, bark og kompost-produkter som
egner seg godt til bruk i hagen.
Er du i tvil om hvilket produkt som passer, finner du nærmere
informasjon om typer og priser på avfallsor.no

Avtalegiro eller e-faktura
Ønsker du å ta i bruk avtalegiro eller e-faktura, kontakt kundesenter for mer informasjon eller se
http://avfallsor.no/innsamling/gebyrer-og-fakturainformasjon/efaktura-og-avtalegiro/

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
SØRLANDSPARKEN

MJÅVANN

STØLEHEIA

Mandag, onsdag langåpent 07:00–19:00
Tirsdag, torsdag, fredag
07:00–15:00
Lørdag
08:00–15:00

Mandag, onsdag, fredag
07:00–15:00
Tirsdag, torsdag langåpent 07:00–19:00
Lørdag
08:00–15:00

Mandag, onsdag langåpent 07:30–18:00
Tirsdag, torsdag, fredag
07:30–16:00

HØLLEN VEST
Tirsdag og torsdag

15:00–19:00
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